
Welkom

Bij de workshop “Projectplan Schrijven
3 november 2015 – Dorpshuis de Weidehoek, Wijster



Programma

20.00 uur Introductie en kennismaken

20.10 uur Verwachtingen en plannen

20.30 uur Het belang van een projectplan en planvorming

20.45 uur Pauze

20.55 uur De opzet van een projectplan

21.10 uur Praktijkopdrachten

22.00 uur Afsluiting



Het belang van een projectplan

 Dwingt je om goed na te denken over je eigen plan

 Degelijke onderbouwing voor het aanvragen van subsidie en 
bijdragen van fondsen 



Planvorming project

1. Idee

2. Draagvlak vinden

3. Samenwerking

4. Projectteam

5. Inspireren

6. Gemeente

7. Go-no-go-moment

8. Planning

9. Financiering

10. Detailinformatie verzamelen

11. Rechtspersoonlijkheid

12. Schrijfproces



1. Idee

 Dorpshuis of dorpsbelangenorganisatie

 Individu, groep of organisatie

 Vraag/opdracht vanuit de gemeente 



2. Draagvlak

 Bewonersavond

 Jaarvergadering

 Netwerken in het dorp

 Sociale media

 Enquête houden

 Lokale media

 Gemeente: ambtelijk, gemeenteraad en college B&W



3. Samenwerking

 Kennis, ervaring en contacten opdoen

 Gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijk belang

 Aansluiten bij meer doelstellingen -> meerwaarde plan

 Verbreding doelgroep project

 Grotere kans van slagen financiering

 Mogelijkheden om te lobbyen  -> olievlek

 Cofinanciering 



4. Projectteam

 Enthousiaste mensen

 Brede afspiegeling

 Verschillende capaciteiten -> check

 Taakverdeling

 Mogelijkheid tot uitbreiden en inkrimpen

 Eventueel externe procesbegeleider



5. Inspireren

 Zoek goede voorbeelden in het land

 Vraag de BOKD, gemeente of dorpsgenoten



6. Gemeente

 Draagvlak; ambtelijk, bestuurlijk en politiek

 Aansluiting gemeentelijk beleid

 Verbreding van het plan naar aangrenzende beleidsterreinen

 Mogelijkheid tot ambtelijke ondersteuning

 Mogelijkheid tot financiering en samenwerking



7. Go-no-go moment

 Draagvlak in het dorp

 Draagvlak bij de gemeente

 Check bij de fondsen

 Financiële haalbaarheid



8. Planning

 Financiering: rekening houden met subsidietranches en termijnen

 Projectonderbouwing: offertes, intentieverklaringen, 
toezeggingen co-financierders, activiteitenplan

 Voortraject: lange adem

 Houd rekening met schoolvakanties en feestdagen



9. Financiering

 Kosten bespraren door zelfwerkzaamheid

 Vraag korting bij uitvoerders/leveranciers voor zelfwerkzaamheid en voer dit op als 
co-financiering

 Crowdfunding

 Zoek sponsoren, vrienden, donateurs

 Acties

 Overleg met fondsen

 Doelstelling verbreden -> meer fondsen

 Aansluiten bij taken en doelen van gemeente en maatschappelijke organisaties



10. Detailinformatie verzamelen

 Probleemanalyse 

 Samen met belanghebbenden bepalen wat je wilt bereiken en hoe

 Kansen inventariseren

 Ontwerp

 Exploitatiebegroting, beheersvorm en onderhoudsplan

 Bijlagen verzamelen voor fondsaanvragen



11. Rechtspersoonlijkheid

Fondsbijdragen en subsidies worden nooit op persoonlijke 
rekeningen gestort.



12. Schrijfproces

 Bepaal aan de hand van de verzamelde informatie én de vragen 
van de aan te schrijven fondsen welke informatie van belang is.

 Schakel iemand met schrijf-affiniteit in om het projectplan te 
schrijven

 Laat betrokken mensen meelezen

 Laat het lezen door een buitenstaander



Pauze



De opzet van een projectplan

1. Inleiding

2. Idee, achtergrond en motivatie

3. Draagvlak en haalbaarheid

4. Uitvoering

5. Projectbegroting, dekkingsplan en exploitatie

6. Bijlagen



1. Inleiding

 Beknopte enthousiaste beschrijving

 Projectindiener: beschrijf je organisatie



2. Idee, achtergrond en motivatie

Idee: 
 Aanleiding
 Wat/doelstelling
 Met wie
Achtergrond:
 Hoe kwam het tot stand
Motivatie:
 Wat levert het plan op, lost het een probleem op, wat voegt het toe?



3. Draagvlak en haalbaarheid

Draagvlak:

 Beschrijf het draagvlak en hoe het is gepeild bij bv bewoners, 
overheid, projectpartners

Haalbaarheid:

 Knelpunten en kansen

 Toekomstplannen



4. Uitvoering

 Draaiboek: precieze activiteiten

 Planning

 Organisatie: wie zijn betrokken en wie is waarvoor 
verantwoordelijk



5. Financiën

 Projectbegroting: gerelateerd aan planning

 Dekkingsplan: bij wie ga je wat vragen, zelfwerkzaamheid 
inzichtelijk maken. Dorp zelf – gemeente – fondsen

 Exploitatie: 2-5 jaar, beheer- en onderhoudsplan, onderbouwing 
van opbrengsten, intentieverklaringen gebruikers.



6. Bijlagen

Onder andere:
 Statuten, KvK
 Verklaringen voor samenwerking
 Meerjarenprogramma
 Kansen voor nieuwe activiteiten
 Kaart en/of foto’s minder geschikte alternatieven
 Verlagen van bijeenkomsten en enquêtes
 Offertes



Opdracht (10 minuten)

Schrijf in vijf tot tien regels een enthousiaste beschrijving van het 
project. 

 Wat ga je doen?

 Wat levert het op?



Opdracht (10 minuten)

Wie heb je nodig om je project te realiseren en wie (of welke 
deskundigheid) kun je er bij betrekken?



Opdracht (5 minuten)

Maak een “elevator-pitch” voor jouw project. 



Afsluiting

Vragen?

Hulp nodig?

Evaluatieformulier


